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PoTVRZENÍ o RTG vyŠerŘeruÍ
NA DYsPLAZ|| KYČELNíGn rlouBŮ

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL HIP DYSPLASIA EXAMINATION

Pes l Dog Plemeno I Breed.. Betgický ověák-Tervueren
Poh|aví /,Sex.. Pes / Male Datum narození l Date of birth: 2,1o.2o17
Jméno a chovate|ská stanice | ]Vame and breed station"' casyka's Guts
P|emenná kniha l Studbook,.

Tetovací čís|o, čip l Tatoo, chip nr... 528140000701482

Majitel I owner: Jméno IName: A|exandra Burláková
Adresa lAdress: Petrovická 145,4o3 40 Ůstí nad Labem E-mail : dogarabat@seznam.cz
Vyšetření l Examination Rentgenové snímky zhotoveny dne lX-Rays made on.. 9.{.2o19
Jméno veterinárního |ékaře-zhotovitele rtg snímku lName of veterinary Surgeon subntitting radiograph..
Veterinární k|inika L|VE

Adresa lAdress.. Ze|ená1,412 01 Litoměřice

E-mail: live@veterina-live.cz
Potvrzuji, Že- rentgenogram kyče|ních k|oubů psa označeného^výše uvedenými identifikačním i znaky zhotovený dne 9.1.2019 je v
sou|adu s předpisy pro posuzování dysplazie kyče|ních kloubů.

I 
.certrfy that the radiograph,relating to thy dog identified above was taken on the following date 9. I .20 t 9 and in codormity with the provstons

the Hip Dysplasia Scheme ,#sr*;i,.y$piát-;ka 1506 J

Podpis majitele
Owner's Signature:

Barva l Color: fauve.ěerná maska

Výsledné
hodnocení r1g

Final evaluation

Bez příznakŮ
DKK

No signs of HD

Hraniční stupeň
DKK

Borderline HD

Lehký stupeň
DKK

MiId HD

Střednístupeň
DKK

Moderate HD

TěŽký stupeň
DKK

Severe HD
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Hodnocení RTG snímku podle FC| l FCI classiJication of racliographic evaluation
(ZakrouŽkujte příslušnou moŽnost / Circle the relevant)

Klasifikace I Classification:

A = Bez příznaků dysp|azie kyčelního k|oubu / No signs of Hip Dysptasia
B = Téměř normá|ní kyčelní k|oub l Near normal hip joints
C = Lehká dysp|azie kyče|ního k|oubu / Mitrl Hip Dysplassia
D = Střední dysplazie kyče|ního k|oubu / Moderate Hip Dysptasia
E = TěŽká dysp|azie kyče|ního k|oubu / Severe Hip Dysplasia

Tímto potvrzuji, Že stupeň hodnocenídysp|azie kyče|ních kloubů na zák|adě posouzení rentgenogramu psa
oznaceného Výše uvedenými identifikačními znaky odpovídá k|asifikačnímu schématu FC|.
I hereby certfu that the score of the radiograph submitted for the dog identified above was produced using the
scoring criteria of the FCI protocol.

Vyhodnocení by|o provedeno dne lThe eyaluation was made on..

Ev. i' Snímku tX-Ray,,''. 
-- 

/k,? Kým t By..

E-mail:

Ú $. fr.í. 2il1$

Proti výs|edku posouzení se můŽete odvo|at do 30 dní od doručení ná|ezu k předsedovi odvo|ací komise K|ubu posuzovate|ů dědičných
ortopedických vad psů Komory veterinárních |ékařů České repub|íky na adresu: Prof. MVDr. A|ois Nečas, Ph.D.' Veterinární a farma.ceutická
univerzita Brno, Pa|ackého ,1 - 3, 612 42Brno.
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